
REAKSI REDOKS DAN ELEKTROKIMIA 

Standar kompetensi :  Menerapkan konsep reaksi oksidasi-reduksi dan elektrokimia dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi dasar :  Menerapkan konsep reaksi oksidasi reduksi dalam system elektrokimia yang melibatkan energy listrik dan 

kegunaannya dalam mencegah korosi dan dalam indutri. 

Materi : 1. Persamaan reaksi redoks 

   2. Sel volta 

   3. Aplikasi sel volta dalam kehidupan 

   4. Reaksi elektrolisis 

   5. Korosi 

   6. Hukum Faraday 

Indikator : 1. Menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengan reaksi. 

   2. Menyetarakan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. 

   3. Menyimpulkan ciri-ciri reaksi redoks yang berlansung secara spontan melalui percobaan. 

   4. Menggambarkan susunan sel volta atau sel galvani dan menjelaskan fungsi tiap bagiannya. 

   5. Menjelaskan bagaimana energi listrik di hasilkan dari reaksi redoks dalam sel volta.   



   6. Menuliskan lambang sel dan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta.  

   7. Menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar. 

   8. Menjelaskan prinsip kerja sel volta yang banyak digunakan dalam kehidupan. 

   9.  Merancang dan melakukan percobaan untuk mengamati reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada reaksi 

elektrolisis melalui kerja kelompok di laboratorium. 

   10. Merancang dan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

korosi melalui kerja kelompok di laboratorium. 

   11. Menjelaskan beberapa cara untuk mencegah terjadinya korosi melalui diskusi kelas. 

   12. Menerapkan konsep hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis melalui diskusi kelas. 

   13. Merancang dan melakukan percobaan tentang proses penyepuhan logam dalam kerja kelompok di 

laboratorium. 

   14. Menjelaskan aplikasi sel elektrolisis dalam proses penyepuhan dan pemurnian logam di industry melalui 

diskusi kelas. 

Tujuan pembelajaran : 1. Siswa mampu menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dengan mengerjakan soal-soal 

latihan. 

   2. Siswa dapat menyetarakan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi dengan mengerjakan 

soal-soal latihan.   



   3. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri reaksi redoks melalui praktikum dan tinjauan toeri. 

   4. Siswa mampu menggambarkan susunan sel volta melalui pengamatan dalam proses praktikum. 

   5. Siswa mampu menjelaskan fungsi masing-masing bagian dalam sel volta melalui proses tinjauan pustaka. 

   6. Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya aliran listrik dalam sel volta melalui praktikum dan tinjauan 

pustaka. 

   7. Siswa mampu menuliskan lambang sel dan reaksi yang terjadi pada sel volta malalui diskusi kelompok. 

   8. Siswa mampu menghitung potensial sel melalui diskusi kelompok dan soal-soal latihan. 

   9. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel volta yang di gunakan dalam kehidupan sehari-hari melalui 

diskusi kelas. 

   10. Siswa mampu menjelaskan tentang reaksi pada sel elektrolisis melalui percobaan. 

   11. Siswa mampu menjelaskan beberapa cara pencegahan korosi melaui diskusi kelompok. 

   12. Siswa mampu menerapkan hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis melalui diskusi kelompok. 

   13. Siswa mampu menjelaskan proses penyepuhan melalui praktikum. 
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ELEKTROKIMIA 

Reaksi redoks Sel elektrokimia Sel elektrolisis 

Cara setengah reaksi Cara bilangan oksidasi Sel volta Hukum Faraday Elektroda 

Elektroda Potensial sel 

Katoda Anoda 
Potensial sel 

standar 

Reduksi Oksidasi 

Korosi 

Reduksi Oksidasi Bilangan 

oksidasi 



Penjelasan konsep. 

Konsep Pengertian 

Elektrokimia The conversion of electrical energy into chemical energy in elektrolitic cells, as well as the conversion 

of chemical energy into eleltrical energy in galvanic cells.(Brady) 

Cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan interkonversi energy listrik dan energy kimia.(Raymond 

Chang) 

Tempat berlansungnya perubahan yang melibatkan hubungan timbal balik antara reaksi redoks dengan 

arus listrik.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan timbal balik antara energy kimia dan energy listrik. 

Reaksi redoks Reaksi transfer elektron-elektron dari suatu zat ke zat lain.( Raymond Chang) 

Reduksi dan oksidasi. Dimana reduksi yaitu penurunan bilangan oksidasi atau penyerapan electron, 

sedangkan oksidasi yaitu kenaikan bilangan oksidasi atau pelepasan electron.(Michael Purba) 

Reaksi yang melibatkan pelepasan dan pengikatan electron.(Unggul Sudarmo) 

Kesimpulan : 

Reaksi yang melibatkan transfer electron dari suatu zat ke zat lain dan juga terjadinya kenaikan dan 

penurunan bilangan oksidasi. 

Sel volta The unit to conversion of chemical energy into electrical energy and its occur spontaneous.(Brady) 

Peralatan percobaan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan reaksi redoks 

spontan.(Raymond Chang) 

Reaksi redoks spontan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik.(Michael Purba) 



Kesimpulan : 

Unit sel yang di dalamnya terjadi conversi energy kimia menjadi energy listrik dan terjadi secara 

spontan. 

Sel elektrolisis The unit to conversion of electrical energy into chemical energy.(Brady) 

Proses yang menggunakan reaksi listrik agar reaksi kimia nonspontan dapat terjadi.(Raymond Chang) 

Reaksi redoks spontan yang digunakan sebagai sumber energy untuk melansungkan reaksi redoks 

nonspontan.( Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Unit sel yang di dalamnya terjadi konversi energy listrik menjadi energy kimia dan terjadi secara 

nonspontan. 

Cara setengah reaksi Metode yang didasarkan pada pengertian bahwa jumlah electron yang dilepaskan pada setengah reaksi 

oksidasi sama dengan jumlah electron yang diserap pada setengah reaksi reduksi.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Salah satu cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan dasar bahwa jumlah electron yang diserap 

sama dengan jumlah electron yang diterima. 

Cara bilangan oksidasi Metode yang didasarkan pada pengertian bahwa jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor 

sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari reduktor.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Salah satu cara penyetaraan reaksi redoks dengan dasar bahwa jumlah kenaikan bilangan oksidasi sama 

dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi. 

Elektroda The place of chemical reaction as ion in the liquid will conduct.(Brady) 

Tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi.(Raymond Chang) 



Tempat terjadinya oksidasi dan reduksi.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. 

Hukum Faraday The quantity has been known of electricity that must be supplied to a cell in order to deliver 1 mol of 

electron historically as a Faraday.(Brady) 

Muatan listrik yang terkandung dalam 1 mol electron.(Raymond Chang) 

Jumlah muatan dari 1 mol electron.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Muatan listrik yang dapat dihasilkan oleh 1 mol electron. 

Potensial sel The electro motive force produced by a galvanic cell is called the cell potential.(Brady) 

Selisih potensial listrik di antara anoda dan katoda yang di ukur dengan voltmeter.(Raymond Chang) 

Beda potensial listrik pada anoda dan katoda.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Selisih potensial listrik anoda dan katoda. 

Katoda The taking place of reduction process.(Brady) 

Elektroda tempat terjadinya reduksi.(Raymond Chang) 

Elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi.(Michael Purba) 

Kesimpulan :  

Elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. 

Anoda The taking place of oxidation process.(Brady) 

Elektroda tempat terjadinya oksidasi.(Raymond Chang) 

Elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi.(Michael Purba) 



Kesimpulan : 

Elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. 

Potensial sel standar When all ion concentration are 1 M, all partial pressure of gases are 1atm, and the temperature of cells 

is 250C, the electro motive force is called standard cell potential.(Brady) 

Potensial yang dihasilkan pada kondisi standar, 1 atm, 1 M dan 25oC.(Raymond Chang) 

Potensial yang diukur pada 25oC dengan konsentrasi ion-ion 1 M dan tekanan 1 atm.(Michael Purba) 

Keimpulan : 

Potensial yang dihasilkan pada kondisi standar, 25oC, 1 atm dan konsentrasi ion-ion 1 atm. 

Reduksi A gain reaction of electron.(Brady) 

Reaksi penurunan bilangan oksidasi karena diperolehnya electron oleh unsur tersebut.(Raymond 

Chang) 

Reaksi penurunan bilangan oksidasi atau penyerapan electron.(Michael Purba) 

Reaksi pengikatan electron.(Unggul Sudarmo) 

Kesimpulan : 

Reaksi yang melibatkan penurunan bilangan oksidasi dan pengikatan electron. 

Oksidasi A loss reaction of electron.(Brady) 

Reaksi kenaikan bilangan oksidasi karena dilrpasnya electron oleh unsur tersebut.(Raymond Chang) 

Reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau pelepasan electron.(Michael Purba) 

Reaksi pelepasan electron.(Unggul Sudarmo) 

Kesimpulan : 

Reaksi yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi dan pelepasan electron.  

Korosi The air-oxidation of metals produce compound that lack metallic properties.(Brady) 



Kerusakan logam akibat proses elektrokimia.(Raymond Chang) 

Reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-

senyawa yang tidak dikehendaki.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Reaksi elektrokimia antara logam dengan senyawa-senyawa yang ada di lingkungan sekitar logam 

tersebut. 

Sel primer Sel yang tidak dapat diisi ulang.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Sel yang tidak dapat diisi ulang. 

Sel sekunder Sel yang dapat diisi ulang.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Sel yang dapat diisi ulang. 

Bilangan oksidasi The charge that an atom would have if both the electrons in each bond were assigned to the more 

electronegative element.(Brady) 

Bilangan bulat positif atau negative yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk 

senyawa.(Michael Purba) 

Kesimpulan : 

Muatan suatu atom yang akan dilepaskan atau diterima saat suatu unsur berikatan dengan unsur lain. 

 

 


